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Τα περισσότερα ξενοδοχεία της χώρας, σε ποσοστό 80%, θα κάνουν πρεμιέρα για
τη νέα τουριστική σεζόν την Πρωτομαγιά, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρης Τάσσιος,
σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το υπόλοιπο 20% των ξενοδοχείων θα εκκινήσουν
στις 15 Μαΐου.

Στη νησιωτική Ελλάδα και στην Κρήτη, από 25 Απριλίου, οι ξενοδοχειακές μονάδες θα
υποδέχονται τους πρώτους επισκέπτες, ενώ σε ό,τι αφορά την Βόρεια Ελλάδα το 70% των
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τουριστικών μονάδων κάνει «ποδαρικό» 25 Απριλίου και το υπόλοιπο 30% στα μέσα Μαΐου.
Σχετικά με τις πληρότητες των ξενοδοχειακών μονάδων, ο κ. Τάσσιος σημειώνει ότι
υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης.

Τουριστική κίνηση δύο ταχυτήτων στα ξενοδοχεία για τις ημέρες του Πάσχα
Εστιάζοντας στην τουριστική κίνηση των εορταστικών ημερών, η ΠΟΞ σημειώνει ότι η
πασχαλινή κίνηση στα ξενοδοχεία της χώρας παρουσιάζει… διπλή εικόνα. Σε σχέση με
πέρυσι, παρατηρείται μικρή βελτίωση του αριθμού των προκρατήσεων σε δημοφιλείς
πασχαλινούς προορισμούς. Σε άλλες περιοχές, όμως, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, η
πληρότητα δεν είναι η αναμενόμενη, με τους ξενοδόχους να ελπίζουν σε κρατήσεις της
τελευταίας στιγμής από Έλληνες εκδρομείς που εμφανίζονται για την ώρα επιφυλακτικοί
εξαιτίας των άστατων καιρικών συνθηκών.

Το φετινό Πάσχα συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και άρα είναι
περισσότερα τα ξενοδοχεία που αναμένεται να λειτουργήσουν στους θερινούς
προορισμούς, με σκοπό να υποδεχθούν τουρίστες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το
εξωτερικό (Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Βαλκάνια κα). Τη μερίδα του
λέοντος κατέχει το τετραήμερο από Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα και ο
μέσος όρος διαμονής είναι οι τρεις διανυκτερεύσεις.

Εντονότερο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Κέρκυρα, όπου η τουριστική κίνηση
αναμένεται φέτος ενισχυμένη, όπως και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Σαντορίνη και η
Μύκονος (μαζί με τις ημέρες του Πάσχα των Καθολικών), η Πελοπόννησος, τα Ιωάννινα, η
περιοχή των Μετεώρων και τα Τρίκαλα, η Μαγνησία και η Κεφαλονιά. Ενδεικτικά, στην
Αίγινα οι κρατήσεις αγγίζουν το 80 – 90% των διαθέσιμων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και
στην Ύδρα οι πληρότητες, αλλά μόνο για ένα τριήμερο, θα φθάσουν σχεδόν το 100%.

Ικανοποιητική κρίνεται η κίνηση στην Αρκαδία, την Αχαΐα και την Εύβοια, ενώ ελαφρώς
αυξημένη είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Λαμίας, όπως και στα περιφερειακά
ξενοδοχεία των Σερρών σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία πόλης. Στη Σκιάθο θα λειτουργήσουν
περισσότερες μονάδες φέτος, όπως και στη Νάξο. Στην Καβάλα, τη Λακωνία και τη
Μεσσηνία η κίνηση αναμένεται να κυμανθεί στα περσινά επίπεδα. Μικρή βελτίωση
εμφανίζουν οι δείκτες στη Λέσβο και τη Λευκάδα, ενώ ικανοποιημένοι δηλώνουν οι
ξενοδόχοι της Μαγνησίας και της Κεφαλονιάς.

Στη Σαντορίνη οι πληρότητες αναμένεται να αγγίξουν το 70 – 80% και στη Μύκονο που
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υποδέχεται τουρίστες κυρίως από τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, οι πληρότητες φθάνουν
το 75%. Η Πάτμος κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Στον αντίποδα, υποτονική είναι η
κίνηση στη Λάρισα, τη Θάσο, τη Δράμα, την Ημαθία, την Κω και τα Καλάβρυτα.

Στην Πιερία οι εκτιμήσεις θέλουν το φετινό Πάσχα να είναι για τα ξενοδοχεία ελαφρώς
καλύτερο από το περσινό, δε ισχύει όμως το ίδιο για τη Χαλκιδική, όπου η κίνηση δεν είναι η
αναμενόμενη, με τις πληρότητες να κινούνται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θράκη
η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται ως «μέτρια» με προσμονή όμως για κρατήσεις της
τελευταίας στιγμής.

Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν για την Κρήτη, όπου η εικόνα είναι καλύτερη στα Χανιά,
χαμηλότερες ωστόσο είναι οι πληρότητες σε Νότιο Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Στη Ρόδο, οι
πληρότητες θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ στη Ζάκυνθο η τουριστική
κίνηση χαρακτηρίζεται από τους ξενοδόχους ως «υποτονική», με τις εκτιμήσεις να κάνουν
λόγο ακόμη και για 50% πτώση στις κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, παρ’ όλο που το Πάσχα
έπεφτε νωρίς. Θεωρούν ότι η τελευταία σεισμική δραστηριότητα επηρέασε την τουριστική
κίνηση, αν και όπως επισημαίνουν σε όλους τους τόνους, δεν υπάρχει κανένας λόγος
ανησυχίας.

Σε λίγο κατώτερα επίπεδα φέτος σε σχέση με πέρυσι κυμαίνεται η τουριστική κίνηση στην
Αθήνα με τους ξενοδόχους να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο last minute. Αντίστοιχη με
το Πάσχα του 2018 αναμένεται η κίνηση στη Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες στα
ξενοδοχεία να προσεγγίζουν το 65 – 70%. Οι τιμές ανά δωμάτιο κυμαίνονται σχεδόν στα
περσινά επίπεδα. Ξεκινούν κατά μέσο όρο από 60 ευρώ το δίκλινο με πρωινό
(περιλαμβάνουν προαιρετική έξτρα χρέωση για τα πασχαλινά γεύματα) και αυξάνονται
ανάλογα με την περιοχή και την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Αισιόδοξοι οι ξενοδόχοι στην Ανατολική Μακεδονία
Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι της Καβάλας από την τουριστική
κίνηση που αναμένεται να υπάρξει το τριήμερο του Πάσχα, καθώς όπως επισημαίνει
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας Αντώνης
Μιτζάλης «τα μηνύματα που έχουμε είναι θετικά, ωστόσο δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες
αριθμητικές προσβλέψεις. Νομίζω πως θα είμαστε ικανοποιημένοι αν έχουμε τις περσινές
πληρότητες την αντίστοιχη πασχαλινή περίοδο. Το επισημαίνω αυτό γιατί ο καιρός
παραμένει πάντα ο αστάθμητος παράγοντας, αλλά και γιατί το Πάσχα των Ορθόδοξων
είναι πολύ κοντά με το Πάσχα των Καθολικών».
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Ο κ. Μιτζάλης σημειώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών προέρχεται από τις
χώρες της νότιας Βαλκανικής και ειδικότερα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ οι Έλληνες
έρχονται κυρίως μεμονωμένα και όχι σε οργανωμένα γκρουπ, «υπάρχουν βέβαια και
λιγοστοί επισκέπτες από την Τουρκία, κυρίως την Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν είναι τόσοι
πολλοί όπως σε άλλες χρονικές περιόδους», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ξενοδόχων Καβάλας.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για την επικείμενη καλοκαιρινή σεζόν ο κ.
Μιτζάλης εμφανίζεται αισιόδοξος καθώς εκτιμάει πως θα είναι μια καλή χρονιά για την
περιοχή «αυτά τα μηνύματα λαμβάνουμε από τις προκρατήσεις που έχουν γίνει απ’ όλες τις
μεγάλες τουριστικές αγορές όχι μόνο για την Καβάλα αλλά και τη Θάσο. Σε κάθε
περίπτωση θα έλεγα πως θα είμαστε ικανοποιημένοι αν κινηθούμε στα περσινά επίπεδα
όσον αφορά τις πληρότητες».

Λιγοστά ξενοδοχεία άνοιξαν στη Θάσο
Μικρή αναμένεται να είναι η τουριστική κίνηση την πασχαλινή περίοδο στο νησί της Θάσου
καθώς πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ακόμα παραμένουν κλειστές. Πάντως, όπως
επισημαίνουν ξενοδόχοι του νησιού, όσες επιχειρήσεις είχαν κρατήσεις για φιλοξενία
γκρουπ θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι τουρίστες που θα επισκεφθούν το νησί θα είναι
κυρίως Βούλγαροι, ενώ όσοι Έλληνες το επιλέξουν θα έρθουν μεμονωμένα και θα το
αποφασίσουν σχεδόν την τελευταία στιγμή.

Στην ακριτική Δράμα η εορταστική περίοδο του Πάσχα θα είναι μάλλον υποτονική όπως
επισημαίνουν αρκετοί ξενοδόχοι. Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις κυρίως όμως από
μεμονωμένους επισκέπτες, και όχι οργανωμένα γκρουπ, που έκλεισαν να περάσουν το
εορταστικό τριήμερο του Πάσχα σε ξενοδοχειακές μονάδες της Δράμας συνδυάζοντας
εκδρομή σε δασικές περιοχές θαυμάζοντας από κοντά το υπέροχο φυσικό περιβάλλον που
διαθέτει η Δράμα. Στην πλειονότητά τους οι επισκέπτες του τριημέρου θα είναι Έλληνες.

Ικανοποιητικές οι κρατήσεις στη Δυτική Μακεδονία το Πάσχα
Πληρότητα που αγγίζει το 100% παρουσιάζει η εικόνα των ξενοδοχειακών μονάδων στην
Φλώρινα ενόψει των εορτών του Πάσχα. Αν και η Φλώρινα έχει τη φήμη του χειμερινού
προορισμού, εν τούτοις πολλοί εκδρομείς, κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, επιλέγουν την πόλη για τις πασχαλινές αποδράσεις τους συνδυάζοντας
βουνό, με τις ατέλειωτες πράσινες συστοιχίες της οξιάς και την ηρεμία της γραφικής πόλης
με τα μικρά καφέ και μαγαζιά δίπλα στον ποταμό Σακουλέβα, όπου κερδίζουν τις
προτιμήσεις των επισκεπτών.
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Ο ξενοδόχος και υπεύθυνος του Χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου Τάσος Τόττης εξηγεί
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φετινή πασχαλινή δραστηριότητα «δεν διαφέρει και πολύ από την
προηγούμενη χρονιά, με την Φλώρινα να παραμένει σημείο επιλογής και απόδρασης για
όλες της εποχές του χρόνου».

Η Καστοριά με τα αρχοντικά της το μεσαιωνικό Ντολτσό και την γραφική λίμνη, παραμείνει
ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Οι σύγχρονες ξενοδοχειακές της μονάδες μαζί με
τα μικρά καταλύματα αγγίζουν τις 4.000 κλίνες και όπως δήλωσε ο ξενοδόχος Αντώνης
Μίχος, «υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δωμάτια για όσους είναι της τελευταίας στιγμής».

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Κώττας εξήγησε ότι η πληρότητα των
μονάδων είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, και ότι φέτος «θα δούμε και θα νοιώσουμε πιο
έντονα την παρουσία ξένων επισκεπτών στην πόλη από το Ισραήλ, την Γαλλία και την
Ολλανδία». Οι πρώτοι αναζητούν ίχνη των προγόνων τους, ότι έχει απομείνει από την
περίφημη Εβραϊκή συνοικία της πόλης μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της
πέθαναν στο Άουσβιτς, ενώ οι τελευταίοι με επίκεντρο την Οχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας
κάνουν εξορμήσεις στην Καστοριά και την Πρέσπα.

Ο κ. Κώττας εξήγησε ότι, η λειτουργία της νέας συνοριακής διάβασης στο λαιμό της
Πρέσπας «θα βοηθήσει περαιτέρω στην αύξηση της τουριστικής κίνησης σε περιόδους που η
περιοχή της Καστοριάς έχει ανάγκη».

Ο δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μια νέα τάση
έχει προστεθεί στις αναζητήσεις των επισκεπτών της Πρέσπας και είναι το σημείο όπου
υπογράφτηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. «Τους ενημερώνουμε ότι η τελετή της συμφωνίας
έγινε στο γραφικό χωριό Ψαράδες, με θέα τον μικρό κόλπο της Μεγάλης Πρέσπας, όταν
μας ζητούν πληροφορίες για να επισκεφθούν το μέρος».

Τα ξενοδοχεία και οι περισσότερες μικρές μονάδες που διαθέτει η Πρέσπα για τις ημέρες
του Πάσχα έχουν μια ικανοποιητική πληρότητα και πρόσθεσε ότι από τις έρευνες «έχουμε
διαπιστώσει ότι η περιοχή είναι μια εναλλακτική πρόταση για αποδράσεις ακόμη και της
τελευταίας στιγμής από τη Θεσσαλονίκη, την Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία από τότε
που κατασκευάστηκαν οι νέοι οδικοί άξονες».
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Πήλιο και Σποράδες προσελκύουν τους περισσότερους τουρίστες
Από τις πλέον καλές πασχαλινές περιόδους φαίνεται να εξελίσσεται η φετινή για τον Βόλο
και τη Μαγνησία γενικότερα, στον τομέα του τουρισμού.

Η αγορά από την Κυριακή των Βαΐων κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου Απόστολο Οντόπουλο, αφού «στην εμπορική
αγορά βρέθηκε πολύς κόσμος από το οποίο ένα ποσοστό 30-40% έκανε και αγορές.

Ήταν μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με την αντίστοιχη των τελευταίων ημερών και αυτή η
κατάσταση φέρνει στους εμπόρους αισιοδοξία και ελπίδα για τη συνέχεια των ημερών
μέχρι και το Πάσχα, αν λάβουμε υπόψη ότι μόλις τώρα πληρώθηκαν οι συντάξεις και έγινε η
καταβολή των πασχαλινού δώρου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς
εκτιμούμε ότι η αγοραστική κίνηση θα αυξηθεί και θα κορυφωθεί ως την τελευταία στιγμή».

Παράλληλα με την εμπορική αγορά, σε εξαιρετικά επίπεδα κινείται και ο τομέας του
τουρισμού, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργο
Ζαφείρη, ως τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας οι κρατήσεις άγγιζαν το 70% στην περιοχή
και οι ενδείξεις δείχνουν ότι στον μητροπολιτικό Βόλο θα φθάσουν και στο 98% μέχρι το
Μεγάλο Σάββατο, με κυρίαρχη θέση να έχουν τα παραδοσιακά θέρετρα του Πηλίου, όπως
Πορταριά, Μακρυνίτσα, Μηλιές, Τσαγκαράδα, αλλά και όλα τα παραθαλάσσια θέρετρα.

Η ζήτηση σε ξενοδοχεία για διανυκτερεύσεις σε Βόλο και Μαγνησία την φετινή πασχαλινή
περίοδο είναι μεγαλύτερη και παρατεταμένη και λόγω της Πρωτομαγιάς.

Σημαντικό μερίδιο έχουν και οι Σποράδες, όπου τα δρομολόγια των πλοίων γίνονται με
αυξημένες πληρότητες και θα κορυφωθούν Μεγάλη Παρασκευή και Σάββατο, με κυρίαρχο
προορισμό την Σκιάθο.

Στο διάσημο νησί των Σποράδων, θα κατευθυνθεί όπως και κάθε χρόνο ο κύριος όγκος των
επισκεπτών, όπου τηρείται το Αγιορείτικο τυπικό για το Πάσχα, ενώ σύμφωνα με τον
πρόεδρο των Ξενοδόχων Αλέκο Ευσταθίου, ξεκίνησε παράλληλα και η τουριστική περίοδος
και έχουν ήδη ανοίξει ξενοδοχεία σε ποσοστό πάνω από 55% και μέχρι την πρώτη εβδομάδα
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του Μαΐου θα φθάσει το 100%. Τα πρώτα 14 τσάρτερς φθάνουν στη Σκιάθο ανήμερα την
Πρωτομαγιά.

Πολύς ο κόσμος θα κατευθυνθεί και στην Σκόπελο, όπου σύμφωνα με την αντιδήμαρχο
Αθηνά Ντάκη, θα είναι μια καλή Πασχαλιά για τους επαγγελματίες του νησιού, ενώ στην
Αλόννησο θα κατευθυνθεί ο κόσμος που θα αποζητά την γαλήνη και την ηρεμία.

Πελοπόννησος και Αιτωλοακαρνανία
Το Ναύπλιο, η Μονεμβάσια, η Μάνη, η Μεσσηνία και η Ναύπακτος αποτελούν τους
δημοφιλέστερους προορισμούς στην Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία για τις ημέρες
του Πάσχα, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία των εκπροσώπων των ξενοδόχων, οι κρατήσεις
ξεκινούν από το 70% και φθάνουν μάλιστα ακόμα και το 95%.

Παράλληλα, το γεγονός ότι ακολουθεί η Πρωτομαγιά, ενισχύει ακόμα περισσότερο την
επισκεψιμότητα.

Μέχρι το 95% η πληρότητα στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρήστος Κωστακόπουλος, εκ μέρους
της ένωσης ξενοδόχων, η πληρότητα το τριήμερο φθάνει στο 90% με 95% σε όλες σχεδόν
της περιοχές, όπως το Μεσολόγγι, το Θέρμο, το Αγρίνιο, την Αμφιλοχία και την Βόνιτσα,
ενώ στην Ναύπακτο η πληρότητα αγγίζει το 100%.

Τέλος, όπως σημειώνει ο Χρήστος Κωστακόπουλος, το Πάσχα, σε αντίθεση με τα
Χριστούγεννα, η κίνηση στην Αιτωλοακαρνανία είναι πάντα πολύ καλή.

Συνεχίζονται οι κρατήσεις στο Ναύπλιο
«Η κίνηση στο Ναύπλιο πάει πάρα πολύ καλά,» αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος της ένωσης ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και
δωματίων, Πέτρος Ζώτος και όπως προσθέτει, η πληρότητα από Μεγάλη Πέμπτη, μέχρι και
την Κυριακή του Πάσχα, φθάνει στο 95%.
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Όσον αφορά την Πρωτομαγιά, ο Πέτρος Ζώτος λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η πληρότητα είναι
πολύ ικανοποιητική, ενώ συνεχίζονται οι κρατήσεις.

Πληρότητα μέχρι 80% στη Λακωνία
Όσον αφορά την κίνηση στη Λακωνία, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της περιοχής
Δημήτρης Πολλάλης, σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η κίνηση είναι περίπου ίδια
με πέρυσι, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει μία αυξητική τάση».

Όπως προσθέτει, η πληρότητα φθάνει στο 80%, διατυπώνοντας παράλληλα την εκτίμηση,
ότι αυτό το ποσοστό θα ανέβει, λόγω των κρατήσεων που αναμένεται να γίνουν την
τελευταία στιγμή, καθώς αμέσως μετά το Πάσχα, ακολουθεί η Πρωτομαγιά.

Σε αυτό το σημείο ο Δημήτρης Πολλάλης λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχουν ανοίξει νέες
ξενοδοχειακές μονάδες σε Μυστρά και Μάνη, όπως και σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία για τη
νέα σεζόν.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στη Λακωνία, σύμφωνα με τον Δημήτρη Πολλάλη, είναι η
Μονεμβάσια, η Μάνη, ο Ταΰγετος, ο Πάρνωνας και η Σπάρτη.

Ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στη Μεσσηνία
Στη Μεσσηνία, η πληρότητα φθάνει περίπου στο 70%, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων, Δημήτρης Καραλής, διατυπώνοντας ταυτόχρονα την εκτίμηση, ότι «το
ποσοστό αυτό θα ήταν μεγαλύτερο, αν ήταν καλύτερες οι καιρικές συνθήκες».

Όμως, όπως προσθέτει, «ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και έτσι έστω και την
τελευταία στιγμή θα υπάρξει κάποια αύξηση στις κρατήσεις».Πάντως, όπως τονίζει, «το
γεγονός είναι ότι θα υπάρξει ενδιαφέρουσα κίνηση».

Μεγαλύτερα περιθώρια προσέλκυσης τουριστών για το Χανιά το Πάσχα
Στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια αναμένεται να κυμανθεί η πασχαλινή κίνηση
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στα ξενοδοχεία των Χανίων με κύριο χαρακτηριστικό την εσωτερική τουριστική κίνηση.
Όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παράγοντες της τουριστικής αγοράς τα Χανιά δεν θεωρούνται
κλασσικός τουριστικός προορισμός για το Πάσχα όπως είναι η Κέρκυρα και περιοχές της
ηπειρωτικής χώρας ωστόσο «εισπράττουν» μερίδιο από άλλες περιοχές της Κρήτης και
Κρητικούς που ζουν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων Μανώλης
Γιαννούλης, «ο νομός Χανίων είναι ένας τουριστικός προορισμός με συγκεκριμένο πλαίσιο,
δεν έχει αλλάξει κάτι, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό η Ηπειρωτική Ελλάδα
και η Κέρκυρα, που είναι η βασίλισσα του Πάσχα, είναι σταθεροί προορισμοί στις
προτιμήσεις των Ελλήνων. Τα Χανιά παραμένουν ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο
αγαπημένους προορισμούς για τους Έλληνες ταξιδιώτες, αλλά την καλοκαιρινή περίοδο».

Όπως ακόμα επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τουριστική κίνηση του Πάσχα στα
Χανιά συνδυάζεται με τα πολύ καλά πασχαλινά πακέτα καθώς τα ξενοδοχεία έχουν πολύ
καλές προσφορές, και μπορούν να ελκύσουν κόσμο από την Ανατολική Κρήτη προκειμένου
να περάσουν τις πασχαλινές διακοπές τους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με Χανιώτες που
επισκέπτονται την Ανατολική Κρήτη.

Ακόμα ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το φετινό Πάσχα
συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και τα περισσότερα ξενοδοχεία αναμένεται
να λειτουργήσουν με σκοπό να υποδεχθούν τουρίστες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το
εξωτερικό. Όλες οι πτήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη, επομένως τα ξενοδοχεία σταδιακά
ανοίγουν, και στο διάστημα αυτό θα αρχίσει να φαίνεται η κίνηση όσον αφορά τον τουρισμό
και από το εξωτερικό».

Την άποψη ότι αυτή την περίοδο στο νησί επικρατεί ο εσωτερικός τουρισμός της Κρήτης
καταθέτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο τουριστικός πράκτορας Σταύρος Πατεράκης. «Πολλοί
Κρητικοί και φέτος θα περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στο νησί επιλέγοντας
προορισμούς από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο. Οι φίλοι μας από Ηράκλειο και Λασίθι
έρχονται στα Δυτικά και εμείς πηγαίνουμε προς τα εκεί. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί
βοηθάει την εσωτερική οικονομία της Κρήτης», λέει ο κ. Πατεράκης.

Από την άλλη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Χανίων Γιάννης Παυλάκης
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι « η ζήτηση είναι περιορισμένη αλλά περιμένουμε τις αφίξεις της
τελευταίας στιγμής για να έχουμε την πλήρη εικόνα».
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Ρόδος και Πάτμος το επίκεντρο της τουριστικής κίνησης του Πάσχα
Το Πάσχα των Καθολικών ήταν αυτό που σηματοδότησε την έναρξη της τουριστικής
περιόδου στο νησί της Ρόδου και στο νησί της Κω. Ήδη και στα δυο νησιά βρίσκονται
αρκετοί τουρίστες και αρκετά από τα ξενοδοχεία της Ρόδου, έχουν ανοίξει για να τους
φιλοξενήσουν.Μέσα στις επόμενες μέρες, και μέχρι τα μέσα Μαΐου πρόκειται να ανοίξουν
όλα τα ξενοδοχεία, αφού σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις η τουριστική σεζόν θα εξελιχθεί
και φέτος ιδιαίτερα καλά, για το σύνολο των νησιών της Δωδεκανήσου.

Κυρίως στο νησί της Ρόδου, αλλά και στην Πάτμο (όπου ο εορτασμός του Πάσχα έχει
ιδιαίτερο χρώμα) τις ημέρες του Πάσχα επισκέπτονται τουρίστες από τις άλλες περιοχές
της Ελλάδας, ενώ και στα αλλά νησιά της Δωδεκανήσου παρατηρείται αυξημένη κίνηση το
Πάσχα, αφού στα περισσότερα από αυτά ο εορτασμός γίνεται παραδοσιακά με αρκετά ήθη
και έθιμα. Πολλοί μάλιστα κάτοικοι της Ρόδου επιλέγουν να εορτάσουν το Πάσχα στα νησιά
απ’ όπου κατάγονται με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση στη Σύμη, στη Κάλυμνο,
στην Κάρπαθο και στο Καστελόριζο.

Βουλιάζει η Κέρκυρα ενόψει Πάσχα
Βουλιάζει η Κέρκυρα ενόψει των ημερών του Πάσχα, με την κίνηση των τουριστών να
αυξάνεται ραγδαίως. Η μοναδικότητα των εορταστικών εθίμων, στο νησί, με τους
«μπότηδες» και τις ατελείωτες λιτανείες συνοδευόμενες από τις φιλαρμονικές εταιρείες
του νησιού, προσελκύουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερους τουρίστες, από την Ελλάδα,
αλλά και το εξωτερικό.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των ξενοδόχων Κέρκυρας, Μπάμπης Βούλγαρης
«οι κινήσεις για την περίοδο του Πάσχα στα ξενοδοχεία της Κέρκυρας κινούνται σε
ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς το φετινό Πάσχα ημερολογιακά συμπίπτει με την έναρξη της
καλοκαιρινής σεζόν, οπότε θα έχουν ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία του νησιού. Έτσι
φέτος αναμένουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, δωμάτια όμως υπάρχουν ακόμη και οι
επισκέπτες που το επιθυμούν μπορούν να ζήσουν την μοναδική εμπειρία που τους δίνει το
Πάσχα στην Κέρκυρα».

Τον πήχη της αύξησης του τουρισμού για τη γιορτή του Πάσχα στην Κέρκυρα, ανεβάζει
ψηλά και η κρουαζιέρα, με εννέα κρουαζιερόπλοια να προσεγγίζουν το νησί μόνο για τις
ημέρες του Πάσχα και χιλιάδες επιβάτες, να αποβιβάζονται έστω και κατά τη διάρκεια της
ημέρας στο νησί των Φαιάκων που για ακόμη μία φορά κρατά το σκήπτρο του τουρισμού για
το φετινό Πάσχα στην Ελλάδα.
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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ-in,gr
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